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Serwisujemy rowery stare i nowe,                 

zabytkowe oraz nietypowe.              

Realizujemy także niestandardowe zlecenia. 

Nasze usługi są wykonywane przy zastosowaniu profesjonalnych narzędzi a wieloletnia praktyka i 

doświadczenie pozwalają nam wykonywać wszechstronne naprawy. 

 

CENNIK SERWISOWY – serwis główny 

KONWERSJA NA NAPĘD ELEKTRYCZNY  

Podstawowy - 399zł  

 montaż silnika, sterownika, 

wyświetlacza i czujników z zestawu 

 montaż baterii 

 sprawdzenie stanu roweru 

Pro - 599zł  

 montaż silnika, sterownika, 

wyświetlacza i czujników z zestawu 

 montaż baterii 

 sprawdzenie stanu roweru 

 dostosowanie długości przewodów do 

roweru 

 dodatkowe maskowanie przewodów 

 przegląd “Mały” 

PRZEGLĄD 

Podstawowy  69zł  

 kontrola przewodów i połączeń 

elektrycznych 

 kontrola zużycia podzespołów 

 regulacja hamulców 

 regulacja przerzutek 

 smarowanie linek 

 smarowanie łańcucha 

 kontrola ciśnienia opon 

 kontrola połączeń śrubowych 

 

 

  

ROWERY ELEKTRYCZNE 

 wymiana przekładni – 50-150zł 

 wymiana łożysk – 50-100zł 

 nitowanie (aluminium) 1szt - 40zł 

 konserwacja instalacji elektrycznej – 50zł 

 naprawa przewodu - od 30zł, cena ustalana 

indywidualnie 

OGUMIENIE 

 wymiana dętki, opony   20zł 

 wymiana dętki, opony - piasta biegowa 30-45 zł 

 wymiana dętki, opony - ebike   40zł 

HAMULCE 

 regulacja hamulca   15zł 

 wymiana klocków, regulacja 25zł 

 wymiana okładzin hamulca tarczowego, 

regulacja 35zł 

 odpowietrzanie hamulca hydraulicznego, płyn 

50zł 

 wymiana tarczy hamulcowej 10zł  

PRZERZUTKI 

 regulacja przerzutki 20zł 

 wymiana przerzutki/haka ramy 35zł  

 serwis piasty biegowej 10-100zł 
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Rozszerzony  159zł 

 kontrola przewodów i połączeń 

elektrycznych 

 konserwacja instalacji elektrycznej 

 kontrola pracy silnika 

 kontrola zużycia podzespołów 

 regulacja hamulców 

 regulacja przerzutek 

 smarowanie linek 

 smarowanie łańcucha 

 kontrola ciśnienia opon 

 kontrola połączeń śrubowych 

 kontrowanie i smarowanie piast 

 kontrowanie i smarowanie sterów 

 kontrowanie, smarowanie osi suportu 

 konserwacja mechanizmu przerzutki 

 konserwacja mechanizmu hamulca 

Szczegółowy   249zł 

 kontrola przewodów i połączeń 

elektrycznych 

 konserwacja instalacji elektrycznej 

 kontrola pracy silnika 

 kontrola parametrów pracy baterii 

 kontrola zużycia podzespołów 

 regulacja hamulców 

 regulacja przerzutek 

 smarowanie linek 

 smarowanie łańcucha 

 kontrola ciśnienia opon 

 kontrola połączeń śrubowych 

 kontrowanie i smarowanie piast 

 kontrowanie i smarowanie sterów 

 kontrowanie, smarowanie osi suportu 

 konserwacja mechanizmu przerzutki 

 konserwacja mechanizmu hamulca 

 centrowanie kół, naciąg szprych 

NAPĘD 

 smarowanie i czyszczenie łańcucha    35zł 

 smarowanie łańcucha   5 zł 

 wymiana kasety/wolnobiegu   20zł 

 wymiana łańcucha 10zł 

 wymiana mechanizmu korbowego 25zł 

 wymiana wkładu suportu 30zł 

 kompleksowa wymiana całego napędu 50zł 

KOŁA 

 centrowanie 20-60zł 

 zaplatanie koła 60zł 

 zaplatanie silnika 100-150zł 

 wymiana łożysk piasty 20-60zł 

RAMA 

 montaż widelca, amortyzatora do ramy 30-60zł 

 wymiana sterów 40zł 

 smarowanie sterów   20zł 

 wymiana ramy 250zł 

LINKI, PANCERZE 

 wymiana linki hamulca/ przerzutki   10zł 

 wymiana linki z pancerzem 20zł 

MONTAZ   AKCESORIÓW 

 montaż licznika    10 - 20zł 

 montaż oświetlenia   5 zł 

 montaż fotelika dziecięcego 30zł 

 montaż błotników   20-40zł 

 montaż bagażnika    10-30zł 

 wymiana pedałów     10zł 

POZOSTAŁE 

 Kalkulacja kosztów naprawy – darmowa 

 Diagnoza usterki od 20zł 

 Ekspertyza od 100zł 

 Roboczogodzina  150zł 

 

 

Podane ceny nie zawierają kosztu części zamiennych. Kalkulację kosztu serwisu otrzymasz przed 

wykonaniem naprawy. 

 


